


TROBADESCORDIALS 
Des de fa un parell d'anys, un grup d 'amics del Centre Excursionista de Cas

tellar dedica hores i treball per tal de localitzar, recuperar i arranjar les distin 
tes fonts escampades peZ rodal de la nostra vila i per retornar-les a la seva {unció 
i utilitat excursionista. Puntualment han publicat al butlletí del Centre unes acu
rades fitxes infonnatives orientades a donar a coni'!ixer aquestes deus i detallar-ne 
les característiques i la ruta o camins a utilitzar per a accedir-hi. El passat dia 7 
de febrer, en el curs d'una bonica sortida matinal, es va fer la inauguració de la 
recuperada font del Paraire, ubicada en un amagat indret sota de les Roques d'A
guilar. Per tal d'ampliar els detalls d'aquest esdeveniment festiu i fer una míni
ma aproximació a la tasca d'aquestes persones que amb el seu tarannii honoren el 
Centre, hem cregut adient abrir els fulls del portaveu mensual a un dels princi
pals promotors i impulsors d'aquests treballs, a fi de que ens faci una petita si
nopsi d'una activitat poc coneguda, sense gaire resso de cara a la galeria, pero 
portada a terme amb una elevada dosi de voluntat, encert i dedicació i que deixa 
entreveure un profund respecte per la natura. Ens referim a l'amic Pere Cardona, 
que amb malta amabilitat ha volgut acceptar mantenir aquesta petita entrevista. 

-Amic P ere, ¿com va sorgir la p e n s ada d'inte ntar recuperar les fonts 
dei s en torn s de Castellar? 

-Bé, dones va ser l'amic Josep Sors, queja feia temps que bus cava la font 
de la Bardissa, el que em va encomanar la il·lusió de trabar-la i r ecuperar-la. 
Abans , pero , comenyarem per descal<;:ar , de cara a fer-hi passar la Caminada 
Popular de l'a ny 1997, la font de les Fagines, que esta va mig colgada per una 
esll avissada de terra i pedres. 

- ¿Quin criteri d e selecció o de prioritat aplique u a l'hora d'escollir 
e l v o stre obje ctiu? 

- Donem preferencia a les m és boscanes , perdudes, ignorades i que s'hagin 
d'arranjar per poder-ne fer ús . 

Fonts Altes: F. Guasch, V. Gandia, J. Sors i P. Cardona (Foto: P. Cardona ) 



-¿Quines són les di
ficultats principals amb 
que topeu a l'hora de lo
calitzar o arranjar una 
font? 

- Dones a l'ésser fonts 
perdudes i no saber-ne el 
lloc exacte, deus de poc ca
bal que no deixen senyals 
visibles entre l'espessa ve
getació embardissada, po
deu comptar les esgarrin
xades i cops de podall que 
rebem i donem abans de 
localitzar-la. Després, obrir 
camí per tal d'accedir-hi i 
poder portar el m ateria l. 
eines, ciment, etc. 

-¿Disposeu del sufi
cient suport material i 
economic per a desen
volupar la vostra labor? 

- Sí. El Centre Excur
s ionista de Castellar ens 
abona l'import del material 
que comprem . 

-¿Quina ha estat la 

Font d e is Horts d e coll Monner després de les 
modificacions que hi ha fet algú després 

de nosaltres haver-la acabada 

deu que, fins ara, us ha portat més feina d eixar-la en condicions? 
- Dones, mira , desbrossar, els entorns de la font i els camins d 'accés a la 

font de la Bardissa. Feina de paleta, les Fonts Altes. Feina de localització, la font 
deJ Paraire. 

-De quina actuació n'esteu més satisfets? 
- Sens dubte de les Fonts Altes, ja que a !'estar situada només a 45 minuts 

del centre de la nostra vila, ens consta que cada dia hi passa un o altre per a 
beure a igua ilo omplir el seu estri. Jo, personalment , considero que és una a igua 
molt bona a l paladar. 

-Descriu, si et plau, a grans trets, com s'arranja una font. Els tre
balls previs, la neteja de camins, la cisterna ... 

- Bé, quant a ls treballs previs, primer de tot es tracta de localitzar la font. 
Tot seguit, i d'acord amb les característiques del terreny, enginyar-se, sense massa 
m a teri al a portar a coll i m assa feina, la solució més idonia. De la neteja de ca
mins, primer estudiem, sobre el terreny, els viaranys fressats més propers . Des
prés, aprofitant els vells senyals d'antics camins, reobrim l'accés. Si no trobem 
r es d'aixo, com últim recurs, obrim un camí nou, procurant que la font tingui més 
d 'una ruta de comunicació. En relació a la cisterna, si el cabal és minso i el ter
reny h o permet, hi fem un diposit o cisterna amb dues canonades o brocs, una 
inferior, amb tap, per a poder omplir amb comoditat una garrafa o cantimplora, 

l'altra , superior , com a sobreeixidor , perque sempre hi hagi circulació d'aigua . 
-Teniu unes fites concretes a assolir, us fixeu terminis? 
-No hi ha cap fita determinada. Com més fonts millor i sense termini fix 

mentre hi hagi gent amb il·lusió i les condicions físiques dels entusiastes ho per
metin. 



-¿Quantes persones formen aquest grup i quines feines concretes des
envolupa cadascú? És a dir, hi ha alguns especialistes, per exemple, de 
paletes? 

-Varem coment;ar en J osep Sors i jo, pero ben aviat s'hi va afegir en Vicen t; 
Gandia i, després, en Fidel Guasch . Darrer ament també han coHaborat en Ri
car d Canturr i, en Ramon Vila i en Gon t;al López. L'especia lista en treballs de 
pa leta és en Vicen t; Gandia, pero quan ell no pot venir, jo practico el que he apres 
ajudant -lo. Els a ltres, tots som practics a desbrossar bardi sses, maure pedres més 
o menys grosses, cavar i traginar el que convingui . 

-El vostre grup és obert a tothom que hi vulgui participar? 
-Tothom esta convidat a participar-hi, sense cap discriminació d'edat, sexe, 

m rat;a. 
-En el decurs d'aquesta labor us heu trobat alguna malifeta de <<per

sonatges» que malmeten tot el que troben? 
-Bé, dones ja que surt aquest tema, cal comentar que a la font deis Horts 

de Coll Monner , poc després de nosaltres deixar-la en condicions d'ús , algú va mo
dificar-l a, posant-hi pedres que obstru·ien el sobreeixidor i tapant la inscripció que 
nosaltres var em fer-hi . A les Fonts Altes, algú h a arrancat i fet desapareixer el 
retal de fusta amb fans blanc i lletres negres que nosaltr es havíem fixat a un pi . 
A la font de la Clota, també algú va fer desapareixer el retal de fusta, indicatiu 
de la font, que havíem fixat a una alzina. I, a la font del Pa raire, ha desaparegu t 
una closca de coco que havíem deixat per a donar facilitats als visitants a l'hora 
de beure aigua. Aquests fets, potser esdevenen relacionats per que obrim uns ac
cessos i donem una mín ima publicitat a unes fonts perdudes i ignorades. Tot i 
a ixo , cal remarcar que acceptem a tothom a col·labor ar amb nosaltr es i valorem 
i escoltem suggeriments i modifi cacions a la nostra maner a de fer les coses. El 
que no fa gaire gracia és que es facin modificacions anonimament. Nosaltres te
nim uns noms i uns cognoms i som del Centre Excursionista de Castellar . Aixo 
no ho hem amagat m ai. 

-Globalment, analitzant tots els condicionants, ¿quin resultat o con
clusió treus d'aquests treballs? 

-Un resultat satisfactori , amb la constancia que la gent en fa ús i planifica 
excursions per anar a visitar-les. Aixo ens plau i, entre cometes , ens omple d'or
gull. Aquest esplet ens fa adonar de que no som uns avis inútils per a la societat 

aixo ens dóna una gr an alegria de viure. 
-Teniu ja decidit el vostre proper camp d'actuació? 
-Esperem els resultats de les analisis de l'aigua de les últ imes fonts arran-

jades. 
-Nous projectes o novetats que ens puguis avan~ar? 
-De projectes en tenim i for t;a, pero, de moment, no es poden avant;ar. 
-Quelcom més que vulguis afegir, denunciar, suggerir? 
-Més avia t estem en condicions i disposats a rebre suggeriments que no pas 

a fer-los. 

Localitzar i arranjar fo nts perdudes i oblidades. Reabr ir i recuperar els vells 
camins d'accés . Aquest és el repte d'un grup de companys del Centre que aprofi
ta hores d'esbarjo per aporta r a la tasca col·lectiva una formidable empremta de 
civisme i cultura excursionista. Moltes gr acies pel vostre treball i que per molt 
de temps pugueu mantenir aquest afa ny de construir , en sentit positiu , un futur 
ple d'il·lusió i compartir , a mb alegria, la sort de poder conviure estimant la na
tura i als amics. 



ELS CINC CIMS 
Una prova de resistencia carismatica 

Amb !'arribada del mes d'abril pertoca encarar !'habitual cursa de resisten
cia per muntanya que enguany, per vuitena vegada consecutiva, organitza el Centre 
Excursionista de Castellar. D'aquest senzill enunciat hom pot intuir que, defugint 
del facil triomfalisme, se'n despren complaent;:a i satisfacció . Esmentar Els Cinc 
Cims equival a parlar de perseverant;:a i d'esfort;: . De la il ·lusió d'un bon grapat 
de persones i d'uns magnífics col·laboradors; d'una entitat que pretén donar a 
coneixer uns paratges, unes valls i uns careners; en una paraula, les rodalies d'una 
vila situada al bell mig del Valles, mitjant;:ant un dilatat itinerari que discorre 
per la part més septentrional i a la vegada orograficament més abrupte de la 
contrada. 

Rememorar la historia de les proves de resistencia del Centre és, potser, valer 
fer marxa enrera en el temps i traslladar-se a principi de l'any 1992 quan, un 
petit grup d'amics, amb molt pocs mitjans pero amb una voluntat admirable, sense 
adonar-se'n endegaven la I Travessa Matagalls-Castellar i l'any següent, espero
nats per la borra acollida, feien néixer Els Cinc Cims. 

Aquella llavor s'ha anat consolidant de mica en mica i avui plantejar la IV 
edició de la «nostra» prava reina, és a dir, Els Cinc Cims, significa afrontar una 
de les fites més importants del calendari anual d'activitats del Centre. Tot un 
exemple de tenacitat en el treball, amb el recolzament de tots els grups que con
formen l'entitat i amb l'avantatge, cert i indiscutible, de poder aprofitar la immi
llorable situació geografica de Castellar, envoltat per un canviant i esponerós 
entorn natural. 

La creixent participació que any rera any experimenta aquests tipus de pro
ves ha estat també una constant aplicable a les dues curses que, en anys alterns, 
organitza el Centre . Fa goig poder escriure que Castellar és l'única vila del nos
tre país que disposa de dos circuits distints per on discorren dues proves de re
sistencia de diferent faisó i filosofia com són la Ruta de les En11ites i Els Cinc 
Cims. Estem contents de poder acollir la visita de moltes persones, excursionis
tes procedents d'arreu de Catalunya, que gairebé cada any valen compartir aquests 
esdeveniments amb nosaltres. Un fet que ha de servir com estímul per a inten
tar millorar el nivell d 'organització d'unes curses que es caracteritzen per la seva 
duresa i elevat índex d'exigencia. 

I acabem. Tots aquests aspectes que hem procurat exposar, amb més o menys 
intensitat, conflueixen a donar un segell , un carisma especial , a les proves de 
resistencia del Centre. Mantenir un prestigi, assolit amb esfort;: i aprofundir en 
aquesta línia , és el repte que cal superar. Per aixo, a !'hora de donar-vos la ben
vinguda i l'agrai:ment per la confianc;a i coHaboració atorgades, voldríem també 
demanar la vostra complicitat a !'hora de transitar per aquest camí. Som cons
cients que no és una labor facil fer una analisi rigorosa, objectiva i autocrítica, 
de la trajectoria seguida fins ara, pero pensem que potser val la pena d'intentar 
afrontar-la. 

Comissió Organitzadora Els Cinc Cims 

, 



TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Caminad es populars: Dia 2, a Cal Bassacs; dia 3, a Sant Lloren~ de 

Morunys; dia 5, a Monistrol de Calders; dia 11, a Navas; dia 18, a Ba lsareny; 
dia 25, a Puigreig i Sallen t . 

• Dia 18: II Marató de Muntanya de Barcelona, a l voltant d e Collsero-
la. Sant Cugat-Montserrat. 

• Dia 25: LI Marxa de Regularitat, a Ripoll. 
• Dia 9 de maig: XLIII Marxa d'Orien tació, a Sant Joan de les Aba desses·. 
• Juliol/agost: Travessa Integral del Pirineu (del Cantabric a l Mediterra

ni ) en sis blocs de 7 dies. A Secretaria hi ha informació . 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES I EXCURSIONS 
Abril 1999 

2, 3, 4 i 5 
9, divendres 

10 i 11 
11, diumenge 
11 , diumenge 

11, diumenge 
18, diumenge 

18, diumenge 
24 i 25 
25, diumenge 
25, diumenge 

2 de m aig 

2 de maig 

Activitat 

Revisió itinerari Els Cinc Cims 
Reunió progr amació activitats Grup 
Ascensió al Pie des Salettes 
L'Hospital de Sang 
Castella r de N'Hug-
Guardiola de Bergueda 
Netegem el nostre entorn 
Cicle Montseny (XXXII): 
Turó del Samon 
Excursió al Tagama nent 
Ascensió a l Tossal del Molar 
Els gorgs de Gallifa 
Els Cinc Cims 
Guardiola de Bergueda
Castellar del Riu 
Ascensió a l Com abona 

Més informació a: 

Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup Les Dues Traces 
Grup Infantil 

Grup de Muntanya 
Noticiari del Centre 

Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Les Dues Traces 
Grup Infa ntil 
Grup de Muntanya 

Grup de Munta nya 
Grup Les Dues Traces 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'ABRIL 

GRUP INFANTIL 
• Dia 11: L'Hospital de Sang. Matinal, sortida a les 8 del Centre en cotxes 

particulars . Porteu lot. Vocals: Fra n i Guillem 93 714 82 95 acompanyats pel Ra
mon Vila. 

• Dia 25: Els Gorgs de Gallifa. Sortida de tot el dia en cotxes particulars, 
durant el matí es fara una excursió pels voltants de l'Ermita de la Mare de Déu 
del Gra u i els gorgs , mentre que uns quants m embres del Grup faran el control 
d 'avi t ua lla ment pels participants en la prova de r esistencia dels Cinc Cims, orga
nitzada pel Centre . U n cop finalitzada l'excursió, el Grup s'unira a l control fins 
l'hora dels seu tancam ent. 

Caldra portar esmorzar i dinar. Informa't trucant al J a ume (93 714 79 00). 



GRUP DE MUNTANYA 

• Dies 2, 3, 4 i 5: Re
visió total de l'itinerari 
de Els Cinc Cims i se
nyalització. Vocal: J . Tor
rens, telefon 93 71 55 42. 

• Dia 9: Reunió per a 
programar les activitats 
del Grup a desenvolu
par durant els mesos de 
maig a juliol de 1999. A 
un quart d'll de la nit, al 
local social. Oberta a tot
hom qui vulgui col·laborar. 

• Dia 11: Travessa 
Castellar de N'Hug -
Guardiola de Bergueda. 
Primera part del recorre
gut total entre Castellar 
de N'Hug i Castellar del 
Riu. Vocal: Ramon Falcó, 
telefon 93 714 60 70. 

• Dia 18: Cicle Mont
seny (XXXII): Turó de 
Samon. En cotxe: St. Pe
re de Vilamajor, can Vida! , 
can Planell i ermita de St. 
Elies. Itinerari a peu: Sant 
Elies, el turó de la Cova, 
prat Fondo, prat Fondo de 
Dalt, font Joa na , turó de 
Samont (1271), les Planes 
del Cortes, collet i ermita 
de Sant Elies. 

. -· 

~ . . 
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lnfants del Grup, jugant al Port del Cornte 
el febrer passat (Foto: J. Muntada) 

Un panorama magnífic i dilatat acompanya en tot moment aquest itinerari 
del sector occidental del Montseny: El Sull, Puigdrau, Turó de l'Home, les Agu
des, Matagalls, el mar, preciases vistes de masies i ermites, pastures i corrals. 
Hora de sortida: 7 del matí. Vocal: Baldomer Farera, telefons 93 714 26 76 i 
93 714 54 53. 

• Dia 25: Els Cinc Cims, quarta edició. Prava excursionista de resistencia 
per rnuntanya, de 53 krns. Inscripcions fins el dia 21 d'abril. Informació mitj a n
~ant el telefon 93 714 73 05. Degut a la complexitat diversa d'aquesta prava , és 
millar que consulteu el programa adjunt. 

• Dia 2 de maig: Travessa Guardiola de Bergueda - Castellar del Riu. 
Segona part del recorregut total entre Castellar de n'Hug i Castellar del Riu. Vo
cal: Ramon Falcó, telefon 93 714 6 70. 



GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 18: Excursió al Tagamanent. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de Muntanya al teu abast. 

• Dies 10 i 11: Ascensió al pie Soun des Salettes (2.976 m). Inici sortida es
tació d'esquí Pi a u Engaly France. Desnivell: 1.180 me tres. Dificultat: **. Horari: 
3-4 hores pujada; 1 hora baixada. 

• Dies 24 i 25: Ascensió al Tossal del Molar Gran -Vall d'Aran (2.885 m). 
Desnivell: Primer dia 330 m. (dormir al Refugi Restanca). Segon dia, 872 m. Di
ficultat: *'~ . Horari: Primer dia, 1 hora; segon dia, 4 a 5 hores. 

• Dia 2 de maig: Ascensió al Comabona - Serra del Cadí (2.530m). Desni
vel!: 500 m. Dificultat: '' . Horari: 2 a 3 hores. Interessats, poseu-vos en contacte 
amb el Pere Estapé o el Dani Sagrera, telefon 93 714 8 84. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 

El dia 26 es va exhaurir el termini per presentar les fotografies del primer 
trimestre de l'any, amb el tema Lliure. El veredicte públic es fara dins dels pri
mers dies d'aquest mes. Com cada any, anira a carrec de membres del Departa
ment de Fotografia de les Agrupacions Professionals Narcís Giralt, de Sabadell. 
Els resultats seran publicats dins el proper butlletí. Les fotografies quedaran ex
posades al local social fins el proper trimestre . Es podran veure tots els dimarts 
i divendres de les 22 a 23 hores. Recordem a tots els participants de l'any passat 
que poden passar a recollir tates les fotografies del concurs passat pel local so
cial , els divendres de les 22 a 23 hores . Igualment per recollir les cartolines per 
presentar les fotografies dels propers trimestres. 

Tenim notícia del I Concurs Nacional de Fotografia Paddock. Per a més in
formació us podeu adre<yar als vocals de Fotografia. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
NETEGEM EL NOSTRE ENTORN 

• Dia 11: Setena sortida col·lectiva conjunta amb els membres del SERNA per 
tal de netejar i conservar les rodalies del nostre poble, que enguany, amb sortida 
a les 8 del matí, a peu, de la pla<ya Majar, tindra lloc a la font de la Riera. Tots 
els deta lls els podeu consultar als telefons 93 714 28 74 i 93 714 60 55. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE FEBRER 

GRUP INFANTIL 
Dia 7: Els Emprius; S . Alavedra, G. Gómez, An. i Al. Canturri , L. Barra

gán , T. i 1. Cots , Ar. i Al. Vilatersana, Marina, J. i A. Sans, C. i M. Diaz i O. 
Papell. - Dia 25: Varem anar al Port del Comte a trepitjar neu. Es va fer un 
ninot de neu molt ferm i varem passar un dia molt bo; entre nens, nenes i no 
tant nens fórem un grup de 32 . 



GRUP DE MUNTANYA 

• Entorns de Castellar: Dia 3: Col! d'Estenalles, canal del Sec, font del Fo
rat, Roques de la Coca, Montcau i retorn pe! col! d'Estella; A. M. Palleja i J. M. 
Torras. - Dia 4: Castellar, can Santpere, can Moragues, can Pages, Ripoll, molí 
d'en Mornau, Can Deu, torrent de Ribatallada, can Messeguer, el Boa, can Bar
ba i Castellar; R. Canturri , P. Cardona i G. López. 

Dia 6: Sant Sadurní de Gallifa per amidar un tras de l'itinerari de Els Cinc 
Cims; J. Sors, R. Vila i J. Torrens. 

Dia 7: Castellar, drecera de Cadafalch, collet deis Pals, avene de can Torell , 
torrent deis Llorers , font del Paraire (inauguració oficial), carena del Parai
re , Roques d'Aguilar, collet deis Pals, serra de Pinós, camí ramader, can Canye
lles i Castellar; F. Arderius, R. Aregall, D. Barrera, M. Batlle, P. Cardona, P. Car
reras, F. Daví, F. Deu, E. Domenech, M. Llonch, T. Mañosa, J. Muntada , B. 
Farera, P. Poi, M. Serracanta, J . Torrens, M. Torrents, C. Vinaixa, P. Vives i la 
gosseta Top. 

Dia 12 : Alzina del Sal·lari , Xiprers d'en Benasco, camí del col! de Garganta, 
carena de la Castañera i retorn per la font de l'Hort; J . M. Torras, junt amb 
Albert i Osear Masó de Sabadell . 

Dia 13: Pla del Girbau, camí deis Monjas, camí de la Senyora, carena de la 
Cava de les Animes, la Mola, camí deis Monjas, els plecs del Llibre, col! de Grua 

pla del Girbau; M. M. Cardona, P. Cardona, C. Nada! i C. Vinaixa. 

Dia 14: col! d'en Vila, riera de Caldes , ermita de la Mare de Déu del Grau, 
Gallifa, església de Sant Pere i Sant Feliu, col! de Sant Sadurní, els Plans, col! 
de la Mañosa i Sant Lloren¡; Savall; R. Vila i J. Torrens. 

Dia 19: Alzina del Sal·lari, els Cocons, carena del Roure Mort, turó de coll 
Prunera i retorn; J. M. Torras. 

Curset d'esquí '99, a Port Ainé (Foto: J. Muntada) 



• Altres excursions: Dia 21: Moia, riera de font Candelera, la Tosca, molí 
d.e Brotons i Santa Maria de Marfil, i ja de nou amb cotxe, recorregut vers la 
Coma, els gorgs Blaus i Monistrol de Calders; T . Mañosa, R. Vila i J. Torrens. 

Dia 23: La Roca del Valles , S. Bartomeu de Cabanyes, coll de Sant Pere, la 
Pedra Encavalcada, el Mirador, turó Gros (runes del castell de Séllecs), vertex 
geodesic del turó Rodó (535 m) i retorn; J. M. Torras. 

Dia 26 : Sant Joan de Vilatorrada, sender GR-3 pel torrent del Canigó, turó 
de Collbaix (546m) i retorn ; A. M. Palleja i J. M. Torras. 

Dia 27: Cicle Montseny; des de prop de Lliors a l coll de Sant Man;al , pas
sant per Casanova d'en Crous, Arimells i el sot de Rigrós ; J. Torrens , F. Arde
rius , P. Cardona, J. M. Martí, F . Daví, P . Simon, J. Ribalta, C. Lleixa, J. Xaubert, 
T . M. Datzira, J. Casals i B. Farera. 

GRUP D'ESQUÍ 
Dia 1: La Molina; J . Barbera, P. Cardona, D. Casé, E . Segarra i S . Soley. 
Dia 6: Tercera sortida del curset d'esquí a Pórt Ainé, amb un total de 

96 esquiadors dels que 50 feren el curset . 
Dia 10: L~ Masella; J . Barbera, F . Cardona, P . Cardona i J. Pobla. 
Dia 13: Quarta sortida del curset d'esquí a Port Ainé, amb un total de 

107 esquiadors, dels que 50 feren el curset. 
Dia 27 : Sortida colectiva a Masella, amb un total de 55 esquiadors. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de Muntanya al teu abast. 
Dia 7: Bony Manye (Cerdanya ); Dani, Núria , Leonor, Marc, Toni 25 com

panys de Dues Traces . 
Dia 21: Pie d'Eina (2.799 m), per Fran~a; J. Llobet, M. Carreras, F. Mar

cos i P. Estapé. 
Dia 28: Pie de la Font Blanca (2.903 m), a Andorra; J . Llobet, M. Llobet, 

F . Marcos , M. Carreras i P. Estapé. 

GRUP D'ESCALADA 
Dia 12: Serra de l'Obac, sector de La Mata: Agulla d'en Toni Sors o de 

Cap d'Any, Agulla Foradada de l'Electric, el Merlet Foradat, l'Hipopotam, 
Agulla Sola i Miranda de la Font de l'Hort; J. M. Torras, junt amb Albert i 
Osear Masó, de Sabadell. 

CAMINADES 1 CURSES 
Dia 7: 11 Volta a la Ciutat de Calella; A. M. Palleja i J. M. Torras. 
Dia 14: IV Mitja Marató Gava-Castelldefels-Gava; J. M. Torras . 
Dia 21: 111 Cros Epic-Casino del Comer~, a Matadepera; J. M. Torras . 
Día 28: XII Marxa Popular de Bonmatí, a 3 km. d'Angles; A. M. Pallej a i 

J. M. Torras. 



Calderón, 92 08201 SABADELL Tel. 727 79 74 

FADERS, S. A. 
FABRICACIÓ 
DE MATERIAL 
D'ESCALADA 
1 ALPINISME 
Polígon Industrial 

Pla de la Bruguera 
Carrer Barcelona, s/n. 

Tel. 7146611 
CASTRl..AA DEL v.t>Uffi 

Propa Domestic Industrial 
RARSA 

Av. deis Fruiters, 1 
CASTELLAR DEL VALLES 

lnstal-lacions i subministraments 
gas propa 

Concessionari oficial 
de Butano, S. A. 

@ TALLER VILACLARA 
Servei i venda 

RENAULT 
Reparacions i condicionament de tota classe de vehicles 

VENDA DE COBERTES 
Passeig, 72 - Telefon 714 51 91 - CASTELLAR DEL VALLES 

WATIJ. 
SANT PERE D'ULLASTRE, 9 

Telefon 714 55 71 

venem) 
lloguem PIANOS 
afine m 

ESPORTS 

STOJ' 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 714 28 74 



S'ha fet molt de camí per part de 

tots . A la Caixa de Sabadell ens 

enorgullim de participar des de fa 

139 anys a la vida activa del país fent 

camí en el servei a la comunitat. 

Al seu servei a: 

L'excursionisme és, a 

casa nostra, una 

tradició arrelada . Les 

entitats excursionistes 

com el Centre 

Excursionista de 

Castellar tenen un lloc 

important dintre la 

nostra societat perqué 

reflecteixen una 

manera d'entendre les 

relacions entre 

persones. 

Cra. Sentmenat, 38 
Tel. 714 49 98 Q Caixa de Sabadell 
Barcelona, 46 
Te1.7146411 

Qüestió de tracte 
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